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Onderwerp          : Verslag Bestuursvergadering  
Datum            : 9 oktober 2018, Basisschool Op Weg 
Deelnemers                : Linda Janssen, Miranda Tissen, Linda Harbers 
Afwezig                    : Geen  
Bezoekers : Monique Vromen (Team) 
Voorzitter           : Linda Janssen 
Volgend overleg          : 20 november 2018  

 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
2. Notulen OV 5 september 2018  

 
Goedgekeurd. Linda plaatst ze op de website (actie).  

 
3. Nieuws en mededelingen: 
Geen zicht op MR situatie en acitiviteiten momenteel. Ook niet stand van zaken nieuwe MR leden. Linda J. 
Informeert bij Esther. 
Geen mededelingen vanuit de directie. 
 
4. Terugblik ALV 
Inhoudelijk goede bijeenkomst. Opkomst was heel laag. We bespreken de betrokkenheid van ouders; zijn ouders 
niet geinteresseerd of vertrouwen zij op OV bestuur? Linda J. doet een collegiaal rondje bij andere OV besturen uit 
haar netwerk (actie). We zouden dit belrondje kunnen combineren met andere vragen. Miranda wil graag weten hoe 
andere scholen de kerstviering invullen. Mochten er nog andere vragen komen, dan laten weten aan Linda J. 

 
5. Werving en taakverdeling OV bestuur 
We bespreken een aantal ouders die mogelijk zouden willen; Linda H. Vraagt deze ouders (actie).  
  
6.     Opstart werkgroepen 

 Sint, Kerst en Schoolplein 
Sint is opgestart, opstartmail voor de kerst gaat voor de herfstvakantie er uit. Het Sinterklaasbudget is 
naar beneden bijgesteld t.o.v. vorig jaar. We bespreken in hoeverre we een nieuwe Sint kunnen werven. 
Linda H. Stelt voor om bij Jolanda van der Hoef (coordinator Pieten Leuth) na te vragen of zij wellicht 
een Sinterklaas beschikbaar kunnen stellen.  
De schoolplein werkgroep heeft een doorstart gemaakt, o.a. voor het onderhoud van het schoolplein. De 
werkgroep hangt net als de kledingbeurs werkgroep onder de OV. Anke Wijsmuller is contactpersoon 
van de schoolplein werkgroep. 

 Evaluatie sportdag 

De evaluatie van de sportdag wordt momenteel gemaakt. De dag is verder goed verlopen. We zijn door 
een communicatiestoornis met een van de vrijwilligers 20 EUR boven budget uitgekomen. 

 
     

7.     Inning ouderbijdrage 

Linda H. Is gestart met de inning van de ouderbijdrage. Dit doet zij met behulp van het betaalverzoek (link versturen 
naar alle ouders). We werken niet meer met automatische incasso. De methode met betaalverzoek versturen is 
even een intensieve klus, maar levert wel duidelijk overzicht op, verhoogt de snelheid van betaling en is voor ouder 
een makkelijke manier om te betalen. Linda H. vraagt hoe we de bijdrage van St. Condor ontvangen. Linda J. vraagt 
dit na bij Monique (actie). 
  
8.     Voortgang groepsouders 

De meeste groepsouders zijn opgestart, van veel groepen hebben we de startnotities ontvangen. Het proces van 
toestemming vragen email adressen (i.v.m. nieuwe AVG wetgeving) verloopt niet heel soepel. Volgend jaar willen 
we dit proces verbeteren. 
                         
9.     Communicatie 

Stukje Rammetje door Linda J.; mededeling over versturen betaalverzoeken en dat Sint is opgestart (actie). 
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10.  Rondvraag 

Miranda geeft aan richting Sanne dat ze beschikbaar is om mee te denken over Sinterklaas viering.  
 

11.  Sluiting  
We sluiten vergadering om 21.00. 

 
Acties:        
Nr. Actie Wie Deadline Afgehandeld 

1. Niet gekozen geinteresseerden voor MR bestuur 
benaderen voor interesse OV bestuur 

Linda J. Zodra MR 
procedure afgerond 

Nee 

2. Goedgekeurde notulen 5 sept op website plaatsen Linda H. Zsm Ja 

3. Belrondje netwerk OV besturen Linda J.  1 januari Nee 

4. Ouders werven voor bestuursfunctie OV Linda H. Zsm Nee 

5. Bijdrage St. Condor navragen bij Monique Linda J. Zsm Nee 

6. Stukje ‘t Rammetje Linda J. Zsm. Ja 

 


